
  

DETOX PROGRAMMA  
Volledig schema voor 5 dagen.  

Door: Niki van de Ven 
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BELANGRIJKE INFO VOORAF  
 
Dit programma is een ‘milde‘ detox. Mild betekent in dit geval zeker niet minder 

efficiënt. De recepten zijn samengesteld om het reinigen van je lichaam en dan vooral je 

darmen en lever, te stimuleren.  

 

Let op! 
➢ Gebruik je medicatie, of heb je andere gezondheidsklachten? Overleg dan altijd even met je 

behandelend arts.  

➢ Dit programma gaat uit van detoxen met voeding en ik geef hierin geen advies over 

ondersteunende supplementen, daar ik jouw situatie niet ken. Wil je graag ondersteunende 

supplementen gebruiken, check dan de website voor advies. 

➢ Kom je net uit een traject van chemotherapie, begin dan pas minstens één week na je laatste 

chemokuur. 

➢ Krijg je nog chemo en wil je je lijf ondersteunen? Neem dan contact op voor advies op maat. 

Door te detoxen gaat je lijf afvalstoffen afvoeren, dit proces, ook wel de detoxificatie van je lichaam, 

heeft allereerst tijd nodig en daarnaast gaat je lijf ook op zoek naar een weg om de afvalstoffen af te 

voeren. De normale gang van zaken is dat dit via de spijsvertering (met als belangrijk onderdeel de 

lever) uiteindelijk via je ontlasting naar buiten wordt afgevoerd. Hoe meer afvalstoffen je 

opgeslagen hebt hoe moeilijker dat proces gaat en zoekt je lichaam naar alternatieven. Sta er dus 

niet van te kijken als het volgende gebeurt: 

 

 Vermoeidheid kan toe nemen. 

 Je kunt uitslag krijgen. 

 In je gezicht kun je last van acne achtige verschijnselen krijgen. 

 Je darmen kunnen van slag raken met bijvoorbeeld veel diarree. 

 

Weet dat dit bij de detox hoort en dit over het algemeen na een paar dagen/ weken weer overgaat. 

Zet vooral door met de manier van eten en drinken die ik je adviseer en dan zullen de klachten weer 

snel overgaan. Vertrouw je het echt niet neem dan vooral contact met me op! Dit doe je hier. 

 

Wil je graag afvallen? Verwacht dan geen wonderen van dit programma. Welk detox programma je 

ook gebruikt, om wat kilo’s (vet) kwijt te raken is er meer nodig, niettemin dat dit programma je wel 

uitstekend op weg kan helpen. Houd er rekening mee dat het gewicht dat je mogelijk gaat verliezen 

vocht zal zijn. 

Als dit duidelijk is kun je gaan starten. 

Heel veel succes!  

 

  

https://body-mindlifestyle.nl/afspraak-maken/
https://body-mindlifestyle.nl/afspraak-maken/
https://body-mindlifestyle.nl/contact/
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3 STAPPEN TER VOOBEREIDING 

Stap 1  
Stel jezelf eens de volgende vragen: 

? Hoe graag wil ik van alle afvalstoffen in mijn lijf af? 

? Wat heb ik ervoor over om me weer fit te voelen? 

? Hoe heeft het eigenlijk zover kunnen komen dat ik me nu zo voel?  

? Wat is mijn relatie met suiker?  

? Hoeveel suiker eet/ drink ik eigenlijk op een dag? 

? Hoeveel koffie drink ik op een dag? 

? Kook ik met pakjes en zakjes om mijn gerechten smaak te geven?  

? Hoeveel water drink ik op en dag? 

 

Stap 2 
Bereid je lichaam voor op wat komen gaat.  

✓ Probeer het gebruik van koffie te reduceren naar max. 3 kopjes per dag.  

✓ Gebruik je suiker en melk in je koffie, probeer dit dan af te leren. Vooral de suiker, melk kun 

je vervangen door ongezoete haver-/sojamelk.  

✓ Rook je nog? Roken vervuild enorm, een perfect moment om te stoppen, toch? 

✓ Ben je fan van frisdrank en sapjes? Vervang dit door water, thee of koffie. Je kunt wel vers 

fruit/verse gember/munt enz. aan water toevoegen om meer smaak te geven. Ook lekker 

met spa rood trouwens. 

✓ Laat alcohol deze periode echt staan, want dit staat de ontgifting in de weg. 

✓ Begin met het drinken van veel water en met veel bedoel ik ook echt veel. Minimaal 2 liter 

per dag.  

 

Stap 2 
Bereid je keuken en koelkast voor op wat komen gaat.  

✓ Verwijder alle producten die je in verleiding kunnen brengen uit je koelkast en 

keukenkastjes. 

✓ Haal alvast zoveel mogelijk boodschappen van de boodschappenlijst in huis. 
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BOODSCHAPPENLIJST 
 
BROOD, GRANEN, ZADEN & NOTEN 
 

 
VLEES, VIS & ZUIVEL 
  

1 Yam desembrood 
Havermout (glutenvrij) 
Zilvervliesrijst 
Boekweitpasta 
Boekweitmeel  
Lijnzaad 
Chiazaad 
Gemengde ongezouten noten 
Ongebrande walnoten 
 

Eieren 
Kipfilet  
Gerookte kipfilet 
Zalmfilet  
Haringen  
Ansjovis (potje) 
Sardines (vers/ uit blik, pot) 
Volle yoghurt 
Volle kwark 
 

 
GROENTEN 

 

Diverse soorten sla, zoals rucola, spinazie, 
andijvie, veldsla enz. 
Bleekselderij 
Avocado’s 
Komkommer 
Broccoli 
Bloemkool 
Paprika’s 
Rode peper 
Courgette  
Kiemgroenten/ tuinkers 
Basilicum  

Tomaten   
Zoete aardappel 
Pastinaak 
Sperziebonen 
Knoflook – 
Bieten (vers of voorgekookt) 
Verse gember 
Verse peterselie 
Wortels  
Witlof  
Uien  
Lente ui 

 
FRUIT 

 
DIVERSEN 
 

Bananen 
Blauwe bessen 
Grapefruit 
Appels  
Rood diepvries fruit  
Sinaasappels  
Citroenen  
 

Kokosolie 
Olijfolie extra vierge 
Olijven 
Roomboter 
Kokosmelk  
Brandnetelthee 
Oregano 
Kurkuma 
Komijnzaad  
Kikkererwten  
Ongezoete haver-, soja, of amandelmelk  
Sojasaus (glutenvrij) 
Appelazijn  
Orangefit proteïnepoeder, niet verplicht, maar 
wel goed voor mensen die geen 
melkproducten kunnen verdragen (online te 
bestellen)  
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Dagelijks ochtendritueel 
 Start de dag met 2 glazen gekookt water die je laat afkoelen tot het lauw is. 

 Neem voor je ontbijt een glas water met hierin 2 theelepels psyllium vezels opgelost. 

 Probeer je ontbijt uit te stellen en op je nuchtere maag een rondje te wandelen, of sporten 

als al meer ervaren bent in intermittend fasting. 

 Na een warme douche, koud afdouchen voor minimaal 15 seconden. 

 

 

Ademhalingsoefening  
Deze oefening ondersteunt de ontgifting en werkt heel ontspannend. Je kunt deze oefening in de 

ochtend doen, of op een ander moment naar keuze.  

 

✓ Zorg dat je ontspannen ligt of zit 
✓ Breng je aandacht even helemaal terug naar jezelf, naar je ademhaling. 
✓ Adem rustig naar je buik en voel hoe je buik meebeweegt op je ademhaling 
✓ Adem door je neus, vul je hele buik en daarna je borst met je adem 
✓ Laat daarna je adem ontspannen los door je mond 
✓ Oefen even met deze manier van ademen 
✓ Begin met de ‘verbonden ademhaling’ door de pauzes weg te laten 
✓ Zorg dat je ontspannen via je buik blijft ademen 
✓ Adem 3 minuten actief op deze manier 
✓ Breng je adem tot rust en adem nog eens 3 minuten ontspannen in en uit 

 
Deze ademhalingsoefening kan een gevoel van tintelingen geven of je licht in je hoofd maken. Dit 
komt door de tijdelijke verandering van de O2/CO2-balans in je bloed. Dit kan geen kwaad en gaat 
vanzelf weer weg. Wanneer je vaker op deze manier ademt, went je lichaam eraan en wordt dat 
gevoel minder of blijft weg. Voel je je er echt niet prettig bij, breng dan je ademhaling weer tot rust. 
Het gevoel verdwijnt dan vanzelf. Wanneer je je wel goed voelt bij deze oefening, dan kun je de 
oefening stapje voor stapje verlengen met een paar minuten. 
 
Zorg ervoor dat je na de actieve ademhaling ook altijd de ontspannen ademhaling blijft doen. Deze 
tijd heeft je lijf nodig om wat je in gang hebt gezet te integreren. Drink na de oefening een paar 
extra glazen water. 
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Nog even dit: 
➢ De dagmenu’s zijn samengesteld voor een vrouw vanaf ca. 30 jaar die gemiddeld beweegt.  

➢ Ben jij heel actief, sport je veel, of ben je een man, neem dan grotere porties. Je kunt 

bijvoorbeeld wat meer vis of zilvervliesrijst toevoegen. 

➢ Drinken is niet opgenomen in de dagmenu’s. drink de hele dag door veel water. 

➢ Neem dagelijks ook 2 koppen brandnetelthee (zakje min. 5 min. laten trekken).  

➢ Thee van verse gember, munt e.d. kun je ook probleemloos drinken. Fruit toevoegen aan water 

voor een extra smaakje kan ook af en toe. 

➢ Kun je melkproducten slecht verdragen, gebruik dan een plantaardige ongezoete variant. 

DAG 1 

Ontbijt Lunch Diner  

Ontbijt smoothie 
 
✓ Handje dieprvries fruit, 

of verse blauwe bessen 
✓ 1 banaan 
✓ 1 sinaasappel 
✓ 1 el ongemalen lijnzaad 
✓ 150 ml volle yoghurt 
 
Naar keuze 1 schep 
Orangefit proteïne poeder 
 
 

Tip! 

Neem kleine slokjes en 

laat deze even door je 

mond spoelen, voordat je 

het doorslikt. 

 

Kun je melkproducten 

slecht verdragen, gebruik 

dan kokosyoghurt, of 

havermelk. 

Rijkgevulde pastasalade 
 
✓ Gebruik verschillende 

soorten bladgroenten. Denk 
aan rucola, spinazie, andijvie 
enz. 

✓ Blokjes appel/ wortel/ 
bleekselderij/ komkommer 

✓ ½ avocado in blokjes 
✓ 2 gekookte eieren  
✓ 100 gr gekookte 

boekweitpasta koud 
afspoelen en door de salade 
mengen 

 
Voor de dressing: 
✓ 2 el olijfolie 
✓ 1 el appelazijn 
✓ ½ teentje knoflook 
✓ 1 el fijngehakte peterselie 
✓ Peper 
✓ Gemalen himalaya zout 

Gebakken zalm 
 
✓ Was 2 kleine zoete 

aardappels en snijd in 
plakjes. Doe de schijfjes in 
een ovenschaal, 
besprenkel met wat 
olijfolie en plaats voor ca. 
20 minuten in een 
voorverwarmde oven van 
180 graden.  

 
✓ Verhit een el roomboter/ 

kokosolie in de pan en leg 
de zalm met de huid naar 
beneden in de verhitte 
boter. 

✓ Zorg ervoor dat het vuur 
niet te hoog staat, zodat 
de zalm langzaam kan 
garen. 

 
✓ Vul een bord voor de helft 

met gekookte broccoli  
 
 
  
 

Probeer tussen de maaltijden niet te eten, mocht je toch trek krijgen, neem dan wat rauwe 
groenten, een appel, of een paar olijven. 

 
Laat bij voorkeur minimaal 2,5 uur tussen de maaltijden. 
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DAG 2 

Ontbijt Lunch Diner  

Overnight oats 
 
✓ 25 gr. (glutenvrije) 

havermout 
✓ 1 el chiazaad  
✓ 1 el lijnzaad  
✓ 200 ml plantaardige en 

ongezoete melk (haver-, 
soja- of amandelmelk)  

✓ Voor de volgende dag: 
vers fruit in stukjes, 
bijvoorbeeld: banaan, 
kiwi en appel.  

✓ Handje gemengde, 
ongezouten noten.  

 

 Doe de haver, alle 
zaden, en het 
kaneelpoeder in een 
kom of glas en meng 
goed met een lepel. 

 Schenk nu de melk erbij 
en meng weer goed 
door. 

 Zet afgedekt in de 
koelkast voordat je gaat 
slapen. 

 De volgende ochtend 
even doorroeren. 

 Maak af met wat vers 
fruit in blokjes. 

Paprika-tomatensoep 
 
✓ 1 kilo verse rijpe tomaten 
✓ 2 uien 
✓ 3 teentjes knoflook 
✓ 1 winterpeen 
✓ 2 rode paprika’s 
✓ 1 liter water 
✓ 1 tl. Himalaya zout 
✓ 2 el. gedroogde oregano 
✓ Peper 
✓ olijfolie om in te bakken 
 

 Snijd de uien, tomaten, 
winterpeen, paprika’s en 
knoflook in grove stukken. 

 Verhit wat olie in de pan en 
fruit hierin de ui. Als deze 
glazig is voeg je er de 
overige groenten en 
knoflook aan toe.  

 Zet het vuur lager, voeg er 
het water aan toe (voor een 
stevige soep kun je de 
groenten net iets onder 
water zetten). 

 Voeg er de peper, zout en 
oregano aan toe en laat het 
geheel zachtjes koken de 
groenten zacht zijn. Ca. 
15/20 minuten.  

 Pureer de soep glad met een 
staafmixer of in de blender. 

 Werk af met verse blokjes 
tomaat en eet er 2 
geroosterde yam desem 
boterhammen bij die je 
belegd met avocado, verse 
peterselie, peper en zout. 

 
Tip! 

I.p.v. tomaat kun je ook 

andere groenten gebruiken, 

zoals courgette, broccoli enz. 

Groenten curry 
 
✓ 150 gr beetgaar gekookte 

bloemkoolroosjes  
✓ 150 gr kipfilet (bio)  
✓ 1 rode ui 
✓ ½ rode peper 
✓ 1 teentje knoflook 
✓ 1 gele paprika 
✓ 50 gr kikkererwten 

(omspoelen en laten 
uitlekken) 

✓ 1 tl kurkuma 
✓ Blokje verse gember 
✓ ½ tl gemalen komijnzaad 
✓ 1 tl. Himalaya zout 
✓ Peper 
✓ 50 ml kokosmelk 
✓ olijfolie om in te bakken 
 

 Snijd de ui en kipfilet in 
blokjes en fruit deze in een 
beetje olie.  

 Voeg hier de gesnipperde 
knoflook, fijngesneden 
gember, rode peper en 
paprika in blokjes aan toe 

 Als de paprika beetgaar is 
voeg je er de kruiden en peper 
en zout aan toe. 

 Meng het geheel door elkaar 
en roer er de kokosmelk 
doorheen. 

 Voeg er de bloemkoolroosjes 
en kikkererwten aan toe en 
laat op een laag vuur nog 
even pruttelen. 

 Serveer met 80 gr 
gekookte zilvervliesrijst en 
een schaaltje volle kwark 

 
Tip! 

Erg lekker in combinatie met 

een verse komkommersalade, 

en verse koriander. 
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DAG 3 

Ontbijt Lunch Diner  

Ontbijt pannenkoek  
 
✓ 1 ei 
✓ 75 ml volle yoghurt 
✓ 50 gr fijngemalen 

havermout 
✓ 1 el lijnzaad (heel) 
✓ 1 el. roomboter/ 

kokosolie 
✓ 1 peer 
✓ 1 handje walnoten 
 

 Meng alle ingrediënten 
door elkaar tot een glad 
beslag ontstaat. 

 Verhit de boter/ 
kokosolie in een 
koekenpan. 

 Bak één grote of 
meerdere kleine 
pannenkoekjes om en 
om mooi bruin. 

 Beleg met stukjes peer 
en walnoten. 

 
Tip! 

Combineer met een 

proteïne shake 

(Orangefit) die je de 

avond van te voren 

maakt en laat afkoelen 

in de koelkast. 

 
 

Detox salade 
 
✓ 100 gr Gesneden andijvie 
✓ 1 gekookt ei 
✓ 1 appel in blokjes 
✓ ½ paprika in blokjes 
✓ 2 stengels bleekselderij in 

plakjes gesneden 
✓ 50 gr Feta 
 
Voor de dressing: 
✓ 3 el yoghurt 
✓ Sap van een halve citroen 
✓ 1 el olijfolie 
✓ 1 el lijnzaad (heel) 
✓ Peper 
✓ Gemalen himalaya zout 

Frisse stamppot 
 
✓ 200 gr pastinaak 
✓ 200 gr sperziebonen  
✓ 1 lente-uitje  
✓ Verse peterselie 
✓ 1 kipfilet 
✓ ½ rode peper 
✓ ½  teen knoflook 
✓ 1 el sojasaus (glutenvrij) 
✓ Peper en zout 
✓ Roomboter/ olijfolie 

 

 Schil, was en snijd de 
pastinaak in stukken.  

 Ontdoe de sperziebonen 
van de uiteinden en snijd 
in stukken van ca. 3 cm. 

 Snijd de kipfilet in stukken 
en laat marineren in de 
rode peper, knoflook, 
sojasaus, peper en zout.  

 Kook de pastinaak  

 Kook de sperziebonen 
beetgaar in een aparte 
pan.  

 Snijd ondertussen de 
lente-ui in kleine ringen en 
hak de peterselie fijn. 

 Braad de stukje kip gaar in 
olijfolie, of roomboter. 

 Giet de aardappelen met 
pastinaak af als deze gaat 
zijn en stamp ze fijn.  

 Mix er met een houten 
pollepel de sperziebonen, 
lente-ui en peterselie door.   

 Doe wat water bij de 
kipstukjes, zodat er een jus 
ontstaat en voeg dit toe 
aan de stamppot.  
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DAG 4 

Ontbijt Lunch Diner  

Yoghurt ontbijt  
 
✓ 200 ml volle yoghurt 
✓ 30 gr havermout 

(glutenvrij) 
✓ 1 el lijnzaad (heel) 
✓ 50 gr blauwe bessen 
✓ Handje gemengde 

ongezouten noten 
✓ 1 grapefruit 
 
 

 
 

Bieten salade 
 
✓ 2 bietjes voorgekookt 
✓ Frisse krulsla  
✓ Handje pijnboompitten 
✓ Handje walnoten 
✓ 1 appel in blokjes 
✓ 1 stengel bleekselderij in 

plakjes 
✓ 2 el tuinkers 
✓ 1 el appelazijn 
✓ 2 el olijfolie, of walnoten 

olie 
✓ Peper en zout 
 

Eet in combinatie met 2 

geroosterde Yam desem 

boterhammen belegd met 2 

haringen  en uitjes. 

Pasta puttanesca 
 
✓ 150 gr courgette in blokjes 
✓ 2 tomaten 
✓ 35 gr. ansjovis 
✓ 100 gr sardine 
✓ ½ Rode peper 
✓ 1 ui 
✓ 1 teentje knoflook 
✓ olijfolie 
✓ 100 gr gekookte boekweit 

pasta 
 

 Verhit olie in een bakpan en 
fruit hierin de ui, fijngesneden 
rode peper en knoflook. 

 Voeg de courgette toe en bak 
deze mee. 

 Doe de tomaten, sardines en 
ansjovis bij de rest en zet het 
vuur laag. 

 Laat het geheel even zachtjes 
smoren. 

 Verdun de saus eventueel met 
een scheutje water en breng 
op smaak met zout en peper. 

 
Serveer met een groene salade 

met een dressing van olijfolie 

en appelazijn. En strooi wat 

vers geraspte Parmazaanse 

kaas en verse basilicum over de 

pasta. 
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DAG 5 

Ontbijt Lunch Diner  

Proteïne broodje   
 
✓ 2 geroosterde Yam 

desem boterhammen 
✓ 1 el roomboter/ 

kokosolie 
✓ 2 gekookte eieren in 

plakjes 
✓ Handje kiemgroenten 
 

 
 

 
 

Witlofsalade 
 
✓ 150 gr gerookte kip 
✓ 1 stronkje witlof 
✓ 1 appel in blokjes 
✓ 1 stengel bleekselderij in 

plakjes 
✓ handje gemengde noten 
✓ 1 grapefruit/ sinaasappel 
✓ 1 el appelazijn 
✓ 2 el volle yoghurt 
✓ ½ teentje knoflook 
✓ 1 el fijngehakte peterselie 
✓ Peper en zout 
✓ Kruiden naar keuze 
 

Eet in combinatie met 2 

geroosterde Yam desem 

boterhammen belegd met 2 

haringen  en uitjes 

Wraps  
 
Voor 2 wraps: 
✓ 80 gr boekweitmeel 
✓ 1 ei 
✓ 200 ml. water 
✓ Snufje zout 
✓ Gedroogde oregano 
✓ Olijf- of kokosolie  
 
Voor de topping: 
✓ Rucola gemengd met veldsla 
✓ 100 gr gerookte (wilde) zalm 
✓ Verse peterselie 
✓ 2 tomaten 
✓ Plakjes komkommer 
✓ Handje kiemgroenten/ tuinkers  
 
 

 Maak een beslag van het 
boekweitmeel, de eieren, 
water, zout en gedroogde 
kruiden. 

 Verhit wat olijf- of kokosolie in 
een koekenpan met 
antiaanbaklaag en bak 2 dunne 
‘pannenkoeken’ van het 
beslag.  

 Verdeel de ingrediënten van de 
topping over de wraps. 

  
 

 

 

Je bent aan het einde gekomen van het 5-daagse detox programma. Allereerst hoop ik dat ik je op 

weg heb kunnen helpen en vooral dat het programma succesvol voor je is geweest. Gooi nu niet 

meteen weer alle remmen los, dat zou zonde zijn van alle energie die je hierin hebt gestopt! 

 

Heb je na het volgen van dit programma de smaak te pakken en wil je graag blijvend goed voor je 

lichaam zorgen, maar vind je het lastig hoe je dat in jouw geval het beste kan doen? Maak dan een 

afspraak voor een gratis kennismaking en ik leg je graag uit hoe ik je kan begeleiden in dit proces. 

 

Check de website WWW.BODY-MINDLIFESTYLE.NL of bel 06 – 23 65 50 64 

 

 

http://www.body-mindlifestyle.nl/

